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Quinta Palavra 

“Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o 
Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e 
tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te 
dá”.                                                                   Dt 5:16                                                                                                                

http://www.paroquiasantanabacabal.com.br/2012/08/serie-mandamentos-4-honrar-pai-e-mae.html
http://www.edicleysonoliveira.com.br/estudo-biblico/paternidade-parte-3
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Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é 

justo. "Honra teu pai e tua mãe" - este é o primeiro 

mandamento com promessa - "para que tudo te 

corra bem e tenhas longa vida sobre a terra“ Pais, 

não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a 

instrução e o conselho do Senhor. 
                                                                          Ef 6:1-4                                                         

 
“Ouça o seu pai, que o gerou; não despreze sua mãe quando 
ela envelhecer. 
                                                                                       Pv 23:22 
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Palavra de Deus TRADIÇÃO 
 

x 

Mc 7: 6 - 13 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.youtube.com/watch?v=0VcsT3cgd6Y&ei=AKYeVaDzCsecNqO7gOAB&psig=AFQjCNF_sxYq4MUZZ6LJPNJp7ODpS1KUWA&ust=1428158048633091
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Sexta Palavra 

 ”Não matarás.”Dt 5:17   ( Dt 19: 1- 10) 

Assassinar 

http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2014/12/brasil-tem-o-maior-numero-absoluto-de-homicidios-do-mundo-diz-oms.html
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Punição : 5 a 8% são resolvidos e punidos 

Déficit  de 210 mil vagas  em prisões 

147 mil condenados cumprem a pena em suas casas 

Custo para o Estado  +/-  R$/ mes 2.000,00 
2.000,00 X 210.000 = 420 mi por mês = +/- 5.1 bi por ano.   

Brasil – terceira população carcerária do planeta ( USA  e CHINA) 

http://luiscardoso.com.br/policia/2013/08/deficiencia-no-sistema-carcerario-do-maranhao-62-fugas-em-apenas-90-dias/
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"Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: 'Não 
matarás' e 'quem matar estará sujeito a julgamento'. Mas 
eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão 
estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a 
seu irmão: 'Racá será levado ao tribunal. E qualquer que 
disser: 'Louco!', corre o risco de ir para o fogo do inferno. 
"Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do 
altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 
deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro 
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua 
oferta ...                                                             Mt 5:21-26 
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“irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.”  

Ira - “Cólera”  Tribunal composto por 7 juizes 

..que disser a seu irmão: Racá será levado ao tribunal. 

Racá - “Tolo, Inutil”   Sinédrio 

Insensato - “Persiste na  
rebeldia contra Deus.” 

..disser Louco!, corre o risco de ir para o fogo do inferno   

Geena -  ge hinnon 
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Sétima Palavra 

“Não adulterarás.”  Dt 5:18 

http://www.brasilpost.com.br/lisa-haisha/adulterio-
casamento_b_5372013.html? 

Lisa Haisha - Criadora da Terapia Transformativa, SoulBlazing 
 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2013/03/adulterio.jpg&imgrefurl=http://pijamasurf.com/2013/03/lo-que-nos-dice-el-adulterio-sobre-nuestra-evolucion-social/&h=266&w=400&tbnid=VC33s6BxAzEB3M:&zoom=1&docid=gP3m8lOKWfVtcM&ei=w8_lVJbZG-21sQSxvIKYAw&tbm=isch&ved=0CH8QMyhDMEM
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Vocês ouviram o que foi dito: 'Não adulterarás. Mas 
eu lhes digo: Qualquer que olhar para uma mulher 
para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu 
coração...                                                             Mt 5:27-32 

epithumeo 

 
- girar em torno de algo 
- ter um desejo por, anelar por, desejar 
- cobiçar, ansiar  
- daqueles que dejam coisas proibidas 

Leitura: Pv 7: 6-23  e  2 Sm 13: 1- 15 ( Amnom e Tamar ) 
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Oitava Palavra 

“Não furtarás.” Dt 5:19 

10 bilhões  - Operação lava jato 

19 bilhões  - Operação Zelote 

http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/03/capa/nacional/248694-petrobras-avanca-na-corrida-para-publicar-balanco.html
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/receitafederal&ei=TP4WVb32AYKYgwSLgoPwAw&psig=AFQjCNFKd6fVB2OHFYG9O3UQnynrm_LqFg&ust=1427656647332482
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1 bilhão sonegação diária  

http://blogafresp.org.br/tag/uniao/
http://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&title=Por+que+a+sonega%E7%E3o+de+8+mil+brasileiros+n%E3o+%E9+not%EDcia+no+"JN"?
http://www.correianelesnews.com.br/?tag=fifa

